
TISZTELT BUGACI – BUGACPUSZTAHÁZI
LAKOSOK!

DECEMBER 5-ÉN

Kedves Szülők, Nagyszülők,
Keresztszülők!

Ha szeretteiknek a MIKULÁSSAL
szeretnék

elküldeni ajándékaikat,
DECEMBER 3-ig

jelezzék az Óvodában illetve a
Művelődési

Házban!
A díjtalan szolgáltatást a község

minden lakója
igénybe veheti !

Csak az előre jelzett igényeket tudjuk
teljesíteni !
„Futóhomok” Ifjúsági Egyesület

Ünnepi készülődés
A hagyományoknak megfelelően az idei

évben is a Művelődési Háznál lesz
elhelyezve a község adventi kos zorúja.

Az advent a keresztény kultúrkörben a
Karácsonyt, pontosabban december 25 -ét, a
Megváltó, Jézus Krisztus születésének napját
megelőző negyedik vasárnaptól számított
időszak. Az advent szó jelentése eljövetel (a
latin „adventus Domini” kifejezésből
származik, ami annyit jelent: „Úr eljövetele”).
A karácsonyt megelőző várakozás az
eljövetelben éri el jutalmát.
Idén november 28-án, vasárnap a reggeli
misét követően, 9 óra körül gyújtjuk meg az
első adventi gyertyát a Művelődési Háznál
elkészített adventi koszorún.

Várjuk Önöket, kezdjük el együtt az
ünnepi készülődést!

Rigó József ÁMK Művelődési Háza

Polgármesteri Hírlevél
Bugac Nagyközség Polgármesteri

Hivatala
6114 Bugac, Béke u. 10.

Tel.: 76/575-100,  575-106
Felelős kiadó: Szabó László

Készült: 1400 pld-ban
2010. november /2./

Egynapos városnéző kirándulást szervez Bécsbe
a Rigó József ÁMK Általános Iskolája

2010. december 2-án.

Tervezett programok:
Hofburg, a Császári Rezidencia és

a Művészetek Palotája;
Óramúzeum, ahol megközelítőleg kétezer órát

tekinthetünk meg az idők kezdetétől napjainkig;
Stephansdom , Ausztria legszebb gótikus

temploma;
Adventi vásár .

Indulás fél 6-kor, várható megérkezés 20 óra
körül.

Megfelelő létszám esetén a várható útiköltség
kb. 5000 Ft,

illetve gyerekeknek 5 €, felnőtteknek 12€ belépő.
November 29-ig várjuk a Tanulók és Szüleik

jelentkezését!

További információ:

AMI AZ ELŐZŐ SZÁMUNKBÓL
KIMARADT…

A „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület
sajnálattal szembesült azzal, hogy a Szüreti
Mulatságok rendezvény támogatói közül
Borics Zoltán és családja kimaradt.
Elnézésüket kérve, ezúton köszönik meg
az önzetlen támogatásukat.

„Futóhomok” Ifjúsági Egyesület

XVI. évf. 12. sz.



Mikulás túra

a bugaci ősborókásban a Kiskunsági
Nemzeti Park szervezésében Bugac

Nagyközség Önkormányzat támogatásával.
A gyülekező 2010. december 4-én 9:00-
kor a Karikás csárdánál , majd a kb. 6

km-es túrát
követően autóval mennénk a tájházig, ahol

Varga Mihály fogad bennünket.
Itt egy kis tea és forralt bor várja a

résztvevőket.
Információ, jelentkezés:
Gilly Zsolt 76/ 500-068,

Sok szeretettel várunk mindenkit!
KNP szervezői

Tudja-e…

 Hogy Kovács György Bugacpusztaháza
polgármesterét hétköznap munkaidőben a
Family Coop Kft.-nél, valamint hétfőn
délután 15 órától 17 óráig a
PUSZTAHÁZ-ban személyesen, illetve
telefonon bármikor elérhető az alábbi
telefonszámok egyikén 06-76/720-003;
06-20/569-27-09, 06-76/372-606.

 Hogy november 26-án 19. 20. 21. órai
kezdettel a helyi futball bajnokság 6 csapat
részvételével indul a III. Lovas Vendéglő
kupa megszerzéséért . A további
játéknapok december 3. , 10., 17., 29.

 December 1. és 15-e között a KSH
mezőgazdasági összeírást hajt végre,
melyet igazolvánnyal rendelkező számláló
biztosok végeznek.

 „Arcodra van írva…”: 2010. december
02. (csütörtök) 10.00-12.00 óráig a
Művelődési Házban. Homeopátiás előadás
a Schüssler-féle szöveti sókról,
arcdiagnosztikával.

 Január 2-án Bugac Községi Sport
Egyesület gyalogtúrát szervez, bővebb
tájékoztatás a következő számban.

BURSA HUNGARICA
Bugac Nagyközség Önkormányzatának
Szociális Bizottsága 2010. novemberi ülésén
döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra
benyújtott kérelmekről.
Határidőben összesen 10 „A” típusu
pályázatot nyújtottak be.
A szociális bizottság mind a 10 pályázót
támogatásban részesítette, 10 hónapra összesen
200000 Ft összegben.

Hegedűs Istvánné

KARÁCSONYI VÁSÁR
Szeretettel várunk minden

érdeklődőt, nézelődőt és vásárlót
2010. december 10-én, pénteken

16 és 18 óra között
Kézműves Karácsonyi Vásárra és

Foglalkozásra
a Művelődési Háznál.

A vásárba ellátogató felnőttek és
gyerekek kedves karácsonyi

apróságokat vásárolhatnak és
készíthetnek maguknak.

Intézményeink és civil szervezeteink
forró teával, illatos forralt borral,
ünnepváró műsorral, karácsonyi
muzsikával, betlehemes játékkal,

meghitt hangulattal várnak mindenkit
a karácsonyi vásári forgatagba!

„Futóhomok” Ifjúsági Egyesület

Jön a Mikulás !

Szeretnél találkozni a MIKULÁSSAL és
az őt kísérő KRAMPUSZOKKAL ?

Ha igen, akkor nagyon
figyelmes legyél

DECEMBER 5-ÉN,
mert a mi kis falunkba is megérkezik !
Kellemes, szeretetteljes ünnepeket

kíván:a „Futóhomok” Ifjúsági
Egyesület valamint

Bugac-és Bugacpusztaháza
Önkormányzata

BÁL BEHARANGOZÓ…
A Nagycsaládosok Egyesülete 2010 .
december 31-én vacsorával egybekötött
szilveszteri mulatságot rendez.
Minden támogatást szívesen fogad unk.
Bővebb tájékoztatás a következő számban.

Vezetőség


